၁၀.၀၄.၂၀၁၈ နွင့၂
္ ၁.၀၄.၂၀၁၈ ေစ့္င့္ ့ၾ့္ ့္န်ာ္
ဒီအခ ်ိန္ ဒီရ့္သီမွ့္ ျမန္ျ ၾ္ည္ွန္န္း သ ့ၤန္ညတန္း ်ိို႔သီခ င္န္းေညြ
နဲ႔အညတ ျ ၾ္သတေညြအ့္န္းားိုန္း နွစ္သစ့္တန္းဖ်ိို.
ာွွဳ ္ာွွဳ ္ရြရျြ ဖစ္ေန ့ခ န
်ိ ္
အီစည့္ ြေ
ဲ ည့္္ခ ်ိန္မ်ိို.

ျမ န္းျမ န္း ့ြ ့ြ

အ ၤာန္ည္ွမ္န္းမွ့္ာၾ္န္း
အီစည့္ ့့္ဥေခ ့့္ာ့္ေညြ

အျ န္အာွန္ာ့္ေဆ့္င္ေ န္း ့ရင္န္း အီစည့္ ်ိည္ရ့္ေညြ
မွ့္ဘ့္ျ ွဳမ်ာ္ၾ့္ျ ွဳမ်ာ္ယဲ့ဆ်ိိုျ န္းီ
့ြ ့ြျဖစ္ေန ့ ကည်ာ္ယ္။

ာွွဳ ္ာွွဳ ္ရြရြည့္ည့္

ရးိုန္းေညြမွ့့္ေည့့္

ဘ႑့္ေရန္း

နွစ့္ိုန္ဆးိုန္းေည့့္မွ့္ျဖစ္ာ႔န
်ိို ွစ္ခ ွဳ ္အစီရင္ခစ
း ့္ေညြ အီစည့္
်ိည္ရ့္မည်ိိုင္ခင္

အျ ီန္းသည္န်ိိုင္ဖ်ိို.

အသ့္န္း့ိုန္

အာို ္မ ့္န္း ့ရခ န
်ိ ္ ကယ္။

အာို ္ေညြဘ်ာ္ော့့္္မ ့္န္းမ ့္န္း

အီစည့္မွ့္ာို ္ ့မ်ာ့္ အစီအစဥ္ေညြ့်ိိုာၾ္န္း အာိုအ်ာ့္ ေျ ့္ ့ဆ်ိို ့နဲ႔မ်ိို႔ ့ၽြန္မည်ိို.ရးိုန္းခန္န္း့ောန္းယ့္ ခကည်ိိုင္န္း
်ိိုမ်ိို

ျမ န္း ့ြအသ့္္င္ေန ကည်ာ္ယ္။

အီစည့္ ေ
ြဲ ည့္္ဆ်ိိုည့္

ခရစ္ေည့့္္ြ်ာ္ာြန္ျခင္န္း၊

ရွင္ျ န္

့္

ေျမ့့္္ျခင္န္းည်ိို႔ျဖစ္ခဲ့ည့ဲ

ခရစ္ေည့္္ရဲ့ ဘ္ေန့့္္ဆိုန္းး ေန႔ရ့္အခ ်ိန့့္္ာ့်ိို အမွည္ညရ့ င္န္း ညဲ့ ဘ့္သ့္ေရန္းန႔ဆ
ဲ ်ိိုင္ညဲ့ အာြန္ေရွန္း့ ညဲ့ ်ာဥ္ေ့ န္း
မွို ဓော႔

းိုန္းစးညစ္ခို ကယ္။ ခရစ္်ာန္ေညြအညြ့္ ဘ္သစ္ညစ္ခိုစညင္ျခင္န္းဆ်ိိုည့့္်ိို ရၾ္ၾြန္န္းျ ီန္း ’ဥ’ ့ောန္းေညြ့ အဲဒက့်ိို

့်ိို်ာ္စ့္န္းျ ွဳ ကည်ာ္ယ္။

့့္ီ့ သတ႔သ့္န္းောန္းအညြ့္ အီစည့္ ့့္ဥ့်ိို ျခး္င္န္း

ဲ ဘ်ာ္ေနရ့္မွ့္ဖြ့္ရမာဲ စဥ္န္းစ့္န္းမရေသန္း

ဘတန္းညဲ့ယ္။ ဒက့ ့ောန္းေညြအီစည့္ဥရွ့္ ိုေ
း ည့္္ဖြင့္ဖ်ိို. မ်ိဘေညြ့ာို ္ေ န္းညဲ့ သတည်ိို႔ရဲ့ ခ စ္စရ့္ဓော႔ောန္းညစ္ခိုယ္။ စ့္န္း ြေ
ဲ ညြေ ပၚ
မွ့္ာၾ္န္း ၾႊန္မွတန္းနဲ႔

ဌ့္နမွတန္းေညြ့

ာ့္ေဆ့္င္ေ န္း

့္န္း ့ညဲ့

့်ိို့္စ့္န္း စ္ရမွ့္နွေျမ့္စရ့္ ေခ ့့္ာ့္ဥ့ောန္းေညြ၊

်ာိုန္ရို ့္ောန္းေညြအစီအရီန႔ေ
ဲ က့ယ္။
ဒီာ့ိုန္ရင္

၂၀၁၇

ဘ႑့္ေရန္းနွစ့္ိုန္ဆိုန္းး ေည့့္မွ့္ျဖစ္ာ်ိို႔

ာဆန္န္း ်ိိုင္န္း့ ျ ွဳာို ္ညဲ့

အစၾ္န္းအေ္န္းမွ့္

ဌ့္နမွတန္း့

ာို ္သ့္ခြင့္ာ့့္ န္ရွ်ိေနေသန္းသတေညြ မည္ာမ့ိုန္ခင္ ခးစ့္န္းခြင့္ာ့့္ န္ရ့္ေညြ့်ိို့ိုန္ေအ့္င္ ်ာတ ့ဖ်ိ႔၊ို ခြင့္ညင္ ့ဖ်ိို႔
သည်ိေ န္းည့့္်ိို

သြ့္န္းသည်ိရေနမ်ိ ကည်ာ္ယ္။

့ၽြန္မညစ္ေ်ာ့့္္ ဲ

ခြင့်ာ
္ တဖ်ိို.့ န္ေနညဲ့သတျဖစ္ေနည့္မ်ိ႔ို

သတင်ာ္နဲ႔ အျမန္ဆးိုန္းခြင့္ညင္ ကမ်ာ့္အေ ့့္င္န္း ေျ ့္ခဲ့ရ ကည်ာ္ယ္။ အဲဒီေန႔့ အစၾ္န္းအေ္န္းျ ီန္းည့္နဲ႔
ရ့္အြန္ာ်ိိုင္န္းစနစ္

မ ့္စ်ိသတင်ာ္န့္န္း

့ၽြန္မယ့္ ္န္

မ္န္းေရန္း

ဲ္င္ျ ီန္း ာ့့္ န္ာို ္သ့္ခးစ့္န္းခြင့္ရ့္ေညြ့်ိို အေျ န္းအာႊ့္န္း ခြင့္ညင္ာ်ိို့္ရ ကည်ာ္ယ္။

မနွစ္ညိုန္န္း့ာၾ္န္း ဒီာ်ိိုအခ ်ိနမ
္ ွ့္ ့ၽြန္မယ့္ ာို ္သ့္ခြင႔ေ
္ ညြ့ န္ေနည့့္်ိို ့ိုန္ေအ့္င္မ်ာတ

့္န္းာ်ိို႔ ့ၽြန္မရဲ့ အ

့္အ

ရ့္ရွ်ိ ဌ့္နမွတန္း့ အညင္န္းေျ ့္ဆ်ိိုျ ီန္း ့ိုန္ေအ့္င္်ာတခ်ိိုင္န္းရည့့္်ိို သြ့္န္းသည်ိရမ်ိျ န္ ကည်ာ္ယ္။ န့္ရီအခ ်ိွဳ႔့ န္ေနည့္ ့်ိိုေည့့္
်ာတမေနေည့့္ ကဘတန္းာ်ိို႔ေျ ့္ေည့့္

့ၽြန္မ့်ိို

ညျခ့္န္းျ ်ိွဳာ့္ေရ့့္္ာ့္ညဲ့

သညၱ္ကညေ့့္င္ာ်ိိုအ ့ၾ့္ခးရ ကည်ာ္ယ္။

ည့်ာ္ေည့့္ ညခ ်ိွဳ႔့်ိစၥေညြမွ့္ သတည်ိို႔အညြ့္ ့ၽြန္မယ့္ ျ ်ိွဳာ္သ့္န္းညစ္ေ့့္င္ျဖစ္ေနသာ်ိို ့ၽြန္မမွ့္ာၾ္န္း ဒီည်ိိုင္န္းျ ၾ္ ့ီန္း
မွ့္ ေရ့့္္ေနည့္ ဆ်ာ္စိုနွစည
္ စ္ခိုျ ၾ့္ာိုနီန္းေ မဲ့ ညခ ်ိွဳ႔ညခ ်ိွဳ.ေသ့့္်ိစၥေညြမွ့္ အခို

်ိ ့့္ခ ့္ေရွ့္ခ္႔ (culture shock)

ေရွ့္ခ့္ေနညိုန္န္း က ဲောယ္။ ့့္ခ ့္ေရွ့္ခ့္ဆ်ိိုည့္ မ်ိမ်ိေမြန္းဖြ့္န္း ့ီန္းျ င္န္းခဲ့ရ့္ ာတ႔အဖြ႔အ
ဲ စၾ္န္းရဲ့ အမတအ့ င္႔အေညြန္းအေခပၚေညြနဲ႔
့ြ့္ျခ့္န္းည့ဲ

ညျခ့္န္းာတ႔အဖြ႔အ
ဲ

စၾ္န္း

န်ိိုင္ငးရ ္ျခ့္န္းညစ္ခခ
ို ိုမွ့္

သြ့္န္းေရ့့္္ေန

်ိိုင္ရသတည်ိိုင္န္း ့းိုရစျမဲ ကယ္။

အ ၤာန့္်ိို

သ့္ာည္ ်ိိုင္န္း အရြ်ာ္မွေရ့့္္ာ့္ရညဲ့ ျမန္မ့္ညစ္ေ်ာ့့္္ ေရွ့္ခ့္ရညဲ့ ေရွ့္ခ့္ေ ကင္န္းမ ့္န္းစြ့့္်ိို ေျ ့္ျ ရရင္ ညစ္ေ

1

့္င့္ညၾ

းိုျ င္ာ်ိို ေျ ့္ာ်ိို႔ေ့့္င္န္းမွေ့့္င္န္း န့္န္းေ

့္င္ာ်ိို႔ေ့့္င္န္းမွေ့့္င္န္း ျဖစ္န်ိိုင္ေ မဲ့

့်ိို်ာ့္ျ ၾ့္်ိို်ာ့္ရြ့္အညြ့္

အ့ ်ိွဳန္းရွ်ိန်ိိုင္

မ်ာ့္ ေရွ့္ခ့့္ောန္းညစ္ခို့်ိို ဲ ဒီေဆ့္င္န္း ကန္းမွ့္ ေျ ့္ျ ခ င္ ကည်ာ္ယ္။
ာြန္ခဲ့ည့ဲ ၇ နွစ္ေ့ ့့့္္္ာ ်ိို.စေမ့့္္ည့ၠသ်ိိုာ့္ ဘြ႔ရ
ဲ ျ ီန္းခကစမွ့္ ့ၽြနမ
္ ယ့္ သင့္ေည့္္ရ့္အာို ္ရွ့္ေနညိုန္န္း ေနစ့္န္းရ်ိည္
စ့္န္း

စ့္န္းရ်ိည့့္္မ်ိေစဖ်ိို႔

ခ ့္ခ င္န္းအာို ္ရန်ိိုင္ညဲ့

အာို ္မ ်ိွဳန္း့ ာို ္ငန္န္းအေညြ႔အ ့းိုမာ်ိို ဲ

အာို ည
္ စ္ခိုာို ္ဖ်ိို.ဆးိုန္းျဖည္ခဲ့ ကည်ာ္ယ္။

့ၽြန္မောွ ့့္္ေန၊

ရွ့္ေနညဲ့

ၾ့္အရၾ္အခ င္န္း၊ ဥ့္ဏ္ရၾ္ဥ့္ဏ္ေသြန္းန႔ဲ ေညြန္းေခပၚစဥ္န္းစ့္န္း းိုအရၾ္အေသြန္း့်ိို

အေျခခးေရြန္းခ ်ာ္ညဲ႔၊ အဆင့္ဆင့္ေသ့္ အရၾ္အခ င္န္းစစ္ေညြနဲ႔မ်ိို. အာို ္ညစ္ခိုအညြ့္ အာို ္စညင္ောွ ့့္္ခ န
်ိ ့္ေန
အာို ္ရခ ်ိန္အ

်ိ

၆

ာ

ော့့္္အခ ်ိန္ေ န္းရညဲ့

အာို မ
္ ်ိွဳန္း၊

ျမန္မ့္ျ ၾ္မွ့္ဆ်ိို

အစ်ိိုန္းရျ န္ညမ္န္း္င္အရ့္ရွ်ိရ့္

တန္း့်ိို

ောွ ့့္္ရသာ်ိိုမ ်ိ န္း ျဖစ္ေနည့္ေ ့့္င့္ အာို ္ောွ ့့္္ေနစဥ့့္္ာမွ့္ ်ာ့္်ာီအာို ္ညစ္ခိုာို ္ဖ႔ာ
်ိို ်ိိုာ့္ ကည်ာ္ယ္။ ဒီာ်ိိုန႔ဲ
့ၽြန္မေန

်ိိုင္ညဲ့

ေဆ့့္္ယန္ညမ္ျမ်ိွဳ႔မွ့္ ဲ

အ်ိမ္န့္န္း

မ္န္းေညြမ ့္န္းမ ့္န္းာ်ိိုာ်ိမ္႔မ်ာ္၊

ေစ န္း္်ာ္စင္ည့္ ့ီန္းမွ့္

့်ိိုေညြ႔ေည့့္

္န္

ျမန္မ့္ျ ၾ့္

ဓည္ရွင္မင္န္းသ့္န္းမင္န္းသမီန္းေညြေည့္င္

အသစ္ဖြင့ဖ
္ ်ိို႔ာို ္ေနညဲ့

ခ ့္ခ င္န္းအာို ္ရန်ိိုင္ည်ာ္ာ်ိို႔ေညြန္းျ ီန္း
အေမရ်ိ့့္န္းမွ့္

ဆတရွီဆ်ိိုင္ ့ီန္းညစ္ခို

အာို ္ောွ ့့္္ာ်ိို့္ ကည်ာ္ယ္။

ဆတရွီာ်ိ ္ေသန္းည့္၊

ငကာၾ္န္း

ာ်ိ ္မ်ာ္ော၊

ဆတရွီာ်ိ ္ညည္သြ့္န္းည့္ေ က့ာ်ိို႔ ေ ့္္ေ ့္္ ကန္း ကန္းေညြန္း ီန္း အြန္ာ်ိိုင္န္း့ ောွ ့့္္ာႊ့္ျဖၾ့္ ်ိို.ာ်ိို့္ ကည်ာ္ယ္။ မ ့့္မီမွ့္ ဲ ့ၽြန္မယ့္
အင္ည့္ဗ န္းအေခပၚခးရ ကည်ာ္ယ္။ ့့္စညမ္မ့္ဆ့္န္းဗစ္ဆ်ိိုည့္ ဘ်ာ္သ်ိို႔ဘ်ာ္ၾ့္ာ်ိို႔ အင္ည့္အဗ န္းခးရအျ ီန္းမွ့္ အာို ရ
္ ခဲ့ က
ည်ာ္ယ္။ အင္ည့္ဗ န္းမွ့္ ့ၽြန္မ မေျဖန်ိိုင္ခဲ့ည့္ ေ ့့္င္ေနခဲ့ည့္ ညစ္ခိုေည့့္ ရွ်ိည်ာ္ရွင့ယ္။္
ည့္ေညြရွ်ိသာ့္န္းာ်ိို.

ေန့့္္ဆးိုန္းမွ့္ေမန္းေည့့္

န့္န္းမာၾ္ေ မဲ့ ခရီန္းသြ့္န္းဖ်ိို႔ စီစဥ္

ဘ့္ေ ့့္င့္ေမန္းမွန္န္းမသ်ိခဲ့ ကဘတန္းယ္။

ေယ့္ာီန္းေဒန္းဘြ့့္င္ာို ္

ခဏေ ့့္င္ေနျ ီန္းမွ

့္န္း

အေ ့့္င္န္းရင္န္း့်ိို

့္န္းည့္မရွ်ိည့္မ်ိို. မရွ်ိ ကဘတန္းာ်ိို႔ ဲ ေျဖခဲ့ ကည်ာ္ယ္။

ဒီာ်ိိုနဲ႔ အာို ္ရည်ာ္ဆ်ိိုေ မ်ာ့္ ခ ့္ခ င္န္းမာို ္ရေသန္း ဲ စ့္ေညြ႔သင္ညန္န္းညစ္ ည့္်ိို ေဆ့့္္ယန္ညမ့္ သင္ညန္န္းခန္န္း
မညစ္ခိုမွ့္၊ ာ့္ေညြ႔သင္ညန္န္းညစ္ ည့္်ိို ာန္ဒန့္ သတည်ိို႔ရဲ့ ဆ်ိိုင္ ့ီန္းညစ္ဆ်ိိုင္မွ့္ သြ့္န္းေရ့့္္ော့ ာ့္ရျ န္ ကည်ာ္ယ္။
်ိို့္ဆးခ ့္ခ င္န္း

ရေအ့္င္

ဆတရွီာ်ိ ္ ကမ်ာ္ဆ်ိိုမွ

သင္ညန္န္း့ည့္ရေသန္းည်ာ္ာ်ိို.

ဘိုေညြန္း ေညြန္းခဲ့မ်ိေ မ်ာ့္

အဲဒီ

သင္ညန္န္းေညြစညည္ညဲ့ရ့့္စျ ီန္း ာို ္ခာစ့္ေညြစညင္ရျ ဆ
ီ ်ိိုည့္ သ်ိာ်ိို့္ရျ ီမ်ိို. သင္ညန္န္းညစ္န့္ရီျ ီန္းသြ့္န္းည်ိိုင္န္း ၆ ေ ကင္
၆ေ ကင္ဆ်ိိုျ ီန္း ေ ့္္ရႊင္စြ့္ စ်ိည္
ားိုန္း့်ိို

ဲေ သီန္းေခက့္ေနမ်ိ ကေသန္းည်ာ္ယ္။ ့ၽြန္မနဲ႔အညတ အသစ္စ့္စ့္ခန္႔

ာ့္ေညြ႔သင္ညန္န္းအညြ့္

ာန္ဒန္ျမ်ိွဳ.ာၾ္ေခကင္

ရ ္ဆဲာ္စ့ြ်ာ
ဲ ့္န္းအရ ့္

့္န္းညဲ့ ္န္

မ္န္းေညြအ့္န္း

ယ်ိိုည်ာ္ ့ီန္းညစ္ခိုမွ့္

့္န္းျ ီန္း

ာန္ဒန္ဆ်ိိုယ်ိိုအရ ္မွ့္ရွ်ိညဲ့ သတည်ိို႔ရဲ့ မတရင္န္းဆ်ိိုင္ ့ီန္းမွ့္ ဆတရွီာ်ိ ္နၾ္န္း န်ိိႆရၾ္န္းေညြ၊ ့့္စညန္မ့္ ဒီန္းာင္န္း အဌ့္ရသေညြ
ော့ာ့္ေစ ကည်ာ္ယ္။ မန့္ဆ်ိို ယ်ိိုည်ာ္မွ့္ မန့္စ့္စ့္န္းျ ီန္းရင္ အာို ္ဆီ အို ္စိုာ်ိို့္ ေ ့္္ေ ့္္ ကန္း ကန္း ာမ္န္းောွ ့့္္သြ့္န္း၊
ၾေနဆ်ိို အာို ့္အျ န္ ေအ့့္္စဖ်ိို႔ာမ္န္းမေ ပၚ့ ဖ့္ရင
ွ ္အ္ည္အ
မွ့္

ၾ္ဆ်ိိုင္ ့ီန္းေညြဆီ ္င္သေ္

်ိိုန္း၊ ျ ီန္းရင္ ညရိုည္ညန္န္း

ၾစ့္္င္စ့္န္း ့ျ ီန္းမွ ယ်ိိုည်ာ္ျ န္ ့နဲ႔ ညစ္ ည္ျ ၾ့္ာ်ိို. ေဆ့့္္ယမ္ညန္ဆီျ န္ ့ေည့့္မ်ာ့္ေန႔မွ့္ အင္ည့္ဗ န္းညိုန္န္း

့ေညြ႔ာ်ိို့္ညဲ့ ေ့့္င့္ောန္းညစ္ေ်ာ့့္္ယ့္ အဲဒီေန႔မွ့္မွ
အင္ည့္အဗ န္းခးခဲ့ရသတ၊ အာို ္ရ ့သတေညြ

ရ်ိန္နင္စဆင္န္းဖ်ိို. ာန္ဒန့္်ိိုေရ့့္္ာ့္ ကည်ာ္ယ္။ ညေန႔ညၾ္န္း

ဲမွ့္ သတညစ္ေ်ာ့့္္ညၾ္န္း အခိုမွ ေရ့့္္ခ ာ့္ာ်ိို. ေမန္း ့ၾ့္ေည့့္ ေယ့္ာီန္းေဒန္း

အ န္န္းေျဖခရီန္းသြ့္န္းေနာ်ိ႔ို အခိုမာ
ွ ့္ျဖစ္ည့္ ကညဲ့ယ္။ အဲဒီအခ န
်ိ ္မွ့္ ့ၽြန္မယ့္ ယ်ာ္ ဘ်ာ့္နွ့္ ကာ်ိမ္႔ အာို ္ရရခ င္န္းမွ့္ေည့္င္
အာို ့္်ိိုဦန္းစ့္န္းမေ န္းန်ိိုင္ ဲ

ေယ့္ာီန္းေဒန္းသြ့္န္းရေသန္းည်ာ္ာ်ိို႔၊ ့ိုမၼဏီ့ာၾ္န္း သေဘ့္ေ့့္င္န္းာွခ ၾ္ာ့္န္း၊ အဲဒီာ်ိိုာဲ

ခြင့ျ္ ွဳေ န္းည်ာ္ေည့့္ာ်ိို႔ ေညြန္းရင္န္း ့့္ခ ့္ေရွ့္ခ္႔ ညစ္ေရွ့္ခ္႔ ရသြ့္န္းခဲ့ ကည်ာ္ယ္။
ဒီာ်ိိုနဲ႔ ာန္ဒန္အေျခစ်ိို့္ စီန္း ့္ြ န္းေရန္းအည်ိိုင္ င္ခးာို ္ငန္န္း့ိုမၼဏီ ့ီန္းညစ္ခိုမွ့္ ညစ္ဆင္႔ျ ီန္းညစ္ဆင္႔ေအ့္င္ာ့္ညဲ့ အရၾ္အ
ခ င္န္းစစ္ေညြ့်ိို ျဖည္ေ့ ့္္ရင္န္း ညဖ့့္ာၾ္န္း အ်ိမ္န့္န္းမွ့္ ဆတရွီသြ့္န္းသြ့္န္းာ်ိ ္ရင္န္း ညစ္ေန႔မွ့္ေည့့္ ့ၽြန္မယ့္ ဆတရွီဆ်ိိုင္မန္
ေန ့့္်ိို သြ့္န္းေျ ့္ ကည်ာ္ယ္။ “ င္မီ ငက အာို ္
့ြန္ ရ့့္ ောန္းရွင္န္း က ေမယ္။
“ငင္ ့်ိို်ာ္္န္ရွ်ိည့္အာို ္

ြ့္ေည့့္မ်ာ္” “ယင္ ဘ့္ျဖစ္ာ်ိို႔ညိုန္န္း ” “ ငက့်ိို်ာ္္န္ရွ်ိေနာ်ိို႔” “ အ်ိို:

့့္န္းရည့္ ္မ္န္းသ့္စရ့္ ဲယ္။ ေ သ့္္ဒကနဲ႔ ဘ့္ာ်ိို.အာို ္

ြ့္မွ့္ညိုန္န္း”

ြ့္စရ့္ာ့္န္းယ္။” “ ေအန္းော ့ောန္းေမြန္းမွ့္ဆ်ိိုေည့့္ ငကဘ်ာ္ာ်ိိုာ်ိို႔ အာို ္
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“ ့်ိို်ာ္္န္ရွ်ိာ်ိို႔ော”

ေ့့္င္န္းေ့့္င္န္းာို ္န်ိိုင္ေည့့္မွ့္ာဲ” “ မီန္းဖြ့္န္းခြင့္်ာတာ်ိို႔ရည်ာ္ော”

“မီန္းဖြ့္န္းခြင့္မ်ာတခင့့္္ာမွ့္ ့်ိို်ာ္္န္ေ ့့္င့္မအီမ

သ့္ျဖစ္ည့္ေညြ၊ ေနမေ့့္င္န္းည့္ေညြ၊ အာို ္မာ့္န်ိိုင္ည့္ေညြရွ်ိမ်ာ္ော” “့်ိစၥမရွ်ိဘတန္း အဲဒကေညြအညြ့္ ေဆန္းခြင့္ေညြ်ာတ
ာ်ိို႔ရည့္ ဲော” “့်ိို်ာ္္န္နဲ႔

ည္သ့္ာ်ိို႔ ေဆန္းရးိုေဆန္းခန္န္းသြ့္န္းရည့္ေညြရွ်ိမ်ာ္ယ္။ အာို ္ ့္မ်ာ္ော” “အဲဒီအညြ့္ာၾ္န္း

ာစ့္အျ ၾ့္နဲ႔ ခြင့ရ
္ ည်ာ္ော့ြ်ာ္”
ရင္

င္မီယ့္ ့ၽြနမ
္ ရဲ့ မသ်ိျခင္န္းေညြ့်ိို သေဘ့္ေ က့္သြ့္န္းာ်ိို႔နဲ႔ညတည်ာ္ယ္။ “မင္န္း့်ိို်ာ္္န္ရွ်ိ

အဲဒီ့်ိို်ာ္္န့္်ိိုေ့့္င္န္းေ့့္င္န္းမြန္မြန္ေစ့့္္ေရွ့့္္န်ိိုငဖ
္ ်ိို . ာ်ိိုအ ္ညဲ့အစီအမးေညြာို ္ေ န္းရဖ်ိ႔ို ငက့မွ့္ည့္္န္ရွ်ိည်ာ္၊

ေနမေ့့္င္န္းမျဖစ္ေ မ်ာ့္ အန့္န္း်ာတခ င္ည့္မ ်ိွဳန္းရွ်ိရင္ ေယ့္ာီန္းေဒန္းေညြာၾ္န္း်ာတာ်ိို႔ရည်ာ္ယ္။ ”
အခ ်ိန္မွ့္ ့ၽြန္မယ့္ ေန့့္္
ဆ်ိိုင္ညစ္ဆ်ိိုင့္

့့္္ခ ့္ေရွ့္ခ့္ ညစ္ေရွ့္ခ္႔

ဆတရွီာ်ိ ္သမောန္းညစ္ေ်ာ့့္္ယ့္

္ရ ကည်ာ္ယ္။ အဲဒီအခ န
်ိ ္အ

ာ်ိို႔

္ေျ ့္ျ န္ည်ာ္ယ္။ အဲဒီ

်ိ ့ၽြန္မစ်ိည္

ဒီာို်ိခးစ့္န္းခြင့ေ
္ ညြရာ်ိမ႔မ
္ ်ာ္ာ်ိို.

ဲ ဆတရွီဆ်ိိုင္ာ်ိို ို ၢာ်ိ့

ည့်ာ္မ

င္ခဲ့ ကဘတန္းယ္။

င္မီ

ညစ္ေ်ာ့့္္ အမ ်ိွဳန္းမ ်ိွဳန္းေဖ ့္င္န္းဖ ေျ ့္ဆ်ိိုေ မ်ာ့္ာၾ္န္း ့ၽြန္မမွ့့္ ့်ိို်ာ့္အေ ့့္င္န္းနဲ႔့်ိို်ာ္ယ္။ ့်ိို်ာ္ောွ ့့္္ေနညဲ့ အာို ္မွ့္
အရၾ္အခ င္န္းစစ္ေညြအဆင့္ဆင့္ေအ့္င္ာ့္ခဲ႔ျ ီမ႔်ိို အဲဒီဖ့့္်ိို

်ိိုမ်ိိုအခ ်ိန္ေ န္းအ့္န္းစ်ိို့္

့်ိို်ာ္္န္ညဖ့္နဲ႔ ဆတရွီမာ်ိ ္ေစခ င္ေည့္႔ည့္ရ်ာ္ေ ့့္င့္ မန္ေန ့္

ိုည္ခ င္ည့္ရ်ာ္၊ အမ ်ိွဳန္းသ့္န္း့ာၾ္န္း

င္မီဘ်ာ္ာ်ိိုည့္န္းည့္န္း အာို ္

ြ့္စ့္ညင္ျ ီန္း ဆတရွီ

ာ်ိ ္ညဲ့ အာို ့္်ိို ဖတန္းစေည့့္ခ န်ိ ိုန္းး ကမ အဆးိုန္းသည္ခဲ့ ကည်ာ္ယ္။
အခိုအခ ်ိနမ
္ ွ့္ ့ၽြန္မယ့္ အဲဒည
ီ ိုန္န္း့ ေယ့္ာီန္းေဒန္း့်ိစၥေညြ၊ ့်ိို်ာ္္န့္်ိစၥေညြမွ့္ ဘ့္ေ ့့္င့္ အဲဒီာ်ိိုေညြ ေညြန္းခဲ့သာဲ
ဆ်ိိုည့့္်ိို

ျ န္သးိုန္းသ ္ ့ၾ့္ရင္

ျမန္မ့္ျ ၾ္မွ့္ညိုန္န္း့

့ၽြန္မေမြန္းဖြ့္န္း ့ီန္းျ င္န္းခရ
ဲ့ ့္ာတ႔အဖြ႔အ
ဲ စၾ္န္း့ ကာ့္ညဲ့
့္န္းအးိုန္း၊

ျမန္မ့္ျ ၾ္မွ့္ ျ ၾ္သတ႔္န္

့္န္းခဲ့ည့္ေ ့့္င့္ ဘ္ညစ္ောွ ့့္္ားိုန္း ညစ္ေနရ့္မွ့္ ညၾ္ညၾ္ျင်ိမ္ျင်ိမ္အ

င္စင္ေညြရွ်ိညဲ႔ အစ်ိိုန္းရအာို ့္်ိို ဲ ာို ္ဖ်ိို႔ ေန့့္္ ်ိိုင္န္းေရြန္းခ ်ာ္ခဲ့ ကည်ာ္ယ္။ ဒီာ်ိိုနဲ႔

မ္န္းေညြခးစ့္န္းခြင့ရ
္ ွ်ိညဲ့

မ္န္းာ့္စ၊ြဲ အရ့္ရွ်ိာ့္စြဲ စ့္အို ္နန
ီ ီောန္းေညြ့်ိို အရၾ္ ့်ိွဳေသ့့္္ရျ ီောယ္။ ဒီာ်ိိုနဲ႔
မီန္းဖြ့္န္းခြင့္၊ ေဆန္းခြင့္၊ေရွ့္င္ညခင္ခြင့ေ
္ ညြအျ င္

ကည်ာ္ယ္။ ဒကေ မ်ာ့္ာၾ္န္း ဆ်ာ္စိုနွစ့္္္ေ့ ့္္ ာို ္ခဲ့ည့ဲ ျ ၾ္သတ႔္န္
ေနရင္န္း
မွ

့္င္သ့္န္းေမြန္းအာို ္ာို ္ရေည့့္

မ္န္းအရ့္ရွ်ိညစ္ဦန္း ျဖစ္ာ့္ခဲ့ည်ာ္ ဆ်ိို ကစ်ိ႔ယ္။ို

မ္န္းညစ္ဦန္းျဖစ္ာ့္ေည့့္ ္န္

ျ ၾ္သတ႔္န္

ို ၢာ်ိ့့ိုမၼဏီေညြမွ့္ အာို ္ာို ္ရင္ အ်ိမ္ေ

ြ့္ရမ်ာ္ာ်ိို႔ ဲ န့္န္းာၾ္

ာို ္ာို ္ခ င္ညဲ့ ့ၽြန္မယ့္ မီန္းဖြ့္န္းခြင့္ေညြ၊

အရ့္

ဆ်ိိုရ ကမ်ာ္ယ္။

ို ၢာ်ိ့့ိုမၼဏီ ့ီန္းညစ္ခ ်ိွဳ.မွ့္ အာို ာ
္ ို ္ခဲ႔ေ မ်ာ့္ ေယ့္ာီန္းေဒန္းဆ်ိိုညဲ့ စ့့္န္းားိုန္း့်ိို ့့္န္းမွမ ့့္န္းဖတန္း

ခဲ့ ဲောယ္။ ေယ့္ာီန္းေဒန္းဆ်ိိုည့့္်ိို
မ်ာ္ဆ်ိိုရင္ အာို ့္

အရ်ိ ္ေညြာ်ိို႔

ာို ္သ့္ခြင့္ဆ်ိိုည့္ေညြ့်ိို က

သ်ိာ့္ခဲ့

မ္န္းာို ္သ့္ညစ္ောွ ့့္္ ာို ္သ့္ခြင့္ဆ်ိိုည့့္်ိို ေန

်ိိုင္ရင္န္း ်ာတရေ့့္င္န္းမွနန္း္ ည့်ာ္မသ်ိခဲ့ ကဘတန္းယ္။ ဒက့ာၾ္န္း ့်ိို်ာ့္အ

့္အရ့္ရွ်ိေညြ၊ ာို ္ေဖ့့္္်ိိုင္ဖ့္ေညြ ဘ်ာ္သတ

သ့္ေရန္းန့္ေရန္းာ်ိို အေရန္း့်ိစၥအ ့ီန္းအ့ ်ာ္မရွ်ိ ဲ ်ာတည့္မရွ်ိေည့့္ ်ာတရမ်ာ္ာ႔ာ
်ိို ၾ္န္း ဘ်ာ္ညိုန္န္း့မွ မေညြန္းခဲ့မ်ိ ကဘတန္းယ္။

်ာတခဲ့မ်ာ္ဆ်ိိုရင္ အခြင့အ
္ ေရန္း်ာတည်ာ္ ရွ့္စရ့္ ့ီန္းာ်ိို႔ေည့္င္ျမင္ေနခဲ့ည့္ ကယ္။
ဒီာ်ိိုနဲ႔

်ိိုန္းဒင္န္းာန္န္းည်ိိုင္န္းျ ၾ္ ့ီန္းမွ့္ ရင္ဖိုန္းး နဲ႔ ဆး

းိုန္းနဲ႔ အရ့္ရွမ
်ိ မ ာို ္ေနရ့့္ေန ့းဇည္ဆရ့္အာ်ိို့ မ ့္န့္ျဖ ည်ိို႔ေျမ

ဘ်ိာ ္ေျ မွ့္ ဆတရွီာ်ိ ္သမ ျဖစ္မွ ဲ သတည်ိို႔ေညြ ေယ့္ာီန္းေဒန္းာ်ိို.နွည့္ ်ိွဳန္းေန ့ညဲ့ ာို ္သ့္ခြင့့္်ိို နွဖတန္းေညြ႔ဒတန္းေညြ႔ ့းွဳဆးို
ရျ ီန္း ဒီ့်ိစၥနဲ႔ ည္သ့္ညဲ့ ည်ိိုင္န္းျ ၾ္နွစ္ခိုရဲ့ ့ီန္းမ့္န္းာွညဲ့ အယ့်ိို ျမင္ေညြ႔ာ်ိို့္ရ ကည်ာ္ယ္။
ေယ့္ာီန္းေဒန္းခြင့္ (သ်ိို.) ာို ္သ့္ခြင့္ဆ်ိိုည့္

းိုမွန္အာို ္ ည
်ိ ္ရ့္နဲ႔ မဆ်ိိုင္ ဲ မ်ိမ်ိ့်ိို်ာ္ င
်ိို ္အ့္န္းာ ္ခ ်ိန္အျဖစ္ အန့္န္း်ာဖ
တ ်ိို.

သီန္းသန္႔၊ အဲဒီအခ ်ိန္၊ရ့္ေညြအ့္န္းားိုန္းအညြ့္ ာို ္ခာစ့္အျ ၾ္န႔ဲ ရရွ်ိညဲ၊့ ့်ိို်ာ္ာ်ိိုခ င္ညဲ့ ရ့့္်ိို ခြင့္ေည့္င္န္း်ာတန်ိိုင္ညဲ့
့်ိို်ာ္ ်ိိုင္အ့္န္းာ ္ရ့္ျဖစ္ ကည်ာ္ယ္။ ေ့ ့္င္န္းျ ီန္းာ်ိို.
အဲဒီအခ ်ိနမ
္ ွ့္

ခရီန္းသြ့္န္းည့္ ဲျဖစ္ျဖစ္၊

အဲဒီာ်ိိုမွမာို ္ရင္

ဒီ့ာတေညြ့အ

အာို ္ေညြစရွ့္ခ န
်ိ ္မွ့္

အ်ိမမ
္ ွ့္အန့္န္း်ာတည့္ ျဲ ဖစ္ျဖစ္၊
င္ေသန္းာ်ိမ့္မ်ာ္’

ာ်ိို႔

့်ိို်ာ္

‘အာို ္မွ့္ေယ့္ာီန္းေဒန္းခြင့္ဆ်ိိုည့္်ာတရည်ာ္ယ္။
္ကသန့္ ကရ့္

ာို ္ခ င္ရ့္ေညြာို ္ရည်ာ္ယ္။

အျင်ိမ္န္းစ့္န္းသးညမန္အရ့္ရွ်ိေယ့္င္န္းညစ္ဦန္း့

့ၽြန္မ့်ိို

ဆးိုန္းမာမ္န္းၾႊန္ခဲ့ဖတန္းည့့္်ိို မွည္မ်ိ ကေသန္းည်ာ္ယ္။
ေယ့္ာီန္းေဒန္းခြင့္နဲ႔

ည္သ့္ာ်ိို႔

့ၽြန္မျမင္ရေညြ႔ေနရညဲ့

သ်ိ ်ိ့်ိိုျ ည္သ့္န္း ကည်ာ္ယ္။ ဒကယ့္ ာတည်ိိုင္န္းအညြ့္ ဥ ေဒ့အ ္နွင္န္း
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အ ၤာ်ိ ္ည်ိို႔ရဲ့

သေဘ့္

့္န္းေသ့္ ရ ်ိိုင္ခြင့ယ္။္ ဘ်ာ္အ

့္န္းအ့ င့္အ ့း့ေည့့္
့္အရ့္ရွ်ိ

ဘ်ာ္ေဘ့့္စ့္်ိိုမွ ေည့္င္န္း န္ည်ိိုရွ်ိိုန္းစရ့္မာ်ိို၊ ဖ့္န္း်ာ့္န္းေည့္င္န္းဆ်ိိုရမ်ာ့္အရ့္မယိုည္ယ္။ ့ ့္န္းသန့္န္းမွ ႏြြ့္န္းခ မ္န္းသ့္ရညဲ့ ခြင့္မ ်ိွဳန္း
မယိုည္ယ္။ မ်ိမ်ိအ့္န္း ဥ ေဒအရ ာစ့္အျ ၾ္႔ျဖင့္ ခးစ့္န္းခြင့ျ္ ွဳ
ဒီာ်ိိုသေဘ့္
သေဘ့္မ
့်ိွဳျ ီန္း

့္န္း ့ညဲ့အညြ့္ ဘ်ာ္အ
့္န္း ့ည့့္်ိိုေညြ႔ရ ကည်ာ္ယ္။

ညင္ ့ရ ကည်ာ္ယ္။

္န္

ာို ္ငန္န္းာ်ိိုအ ္ခ ့္အညြ့္

့္န္းေသ့္ ရ ်ိိုင္ခြင့ယ္။္ သတည်ိို႔ာတ.အဖြ႔အ
ဲ စၾ္န္း ့ီန္းညစ္ခိုားိုန္းယ့္

့္အရ့္ရွ်ိ၊ ဘ်ာ္မန္ေန ့့္မွ ာို ္သ့္ခြင့ဆ
္ ်ိိုည့္ ငကခြင့ေ
္ န္းမွရမ်ာ့္အရ့္ာ်ိို႔
ဒကေ မ်ာ့္

ာို ္ငန္န္းာ်ိိုအ ္ခ ့့္်ိို ျ ၾ္႔စးိုေအ့္င္စမ
ီ းန်ိိုင္ဖ႔အ
်ိို ညြ့္

မ္န္းေညြာို ္သ့္ခြင့္ညင္ညဲ့

မန္ေန ့့္

ရ့္ေညြ

အခ ်ိန့္်ိိုေည့့္

ညခ ်ိန္ညၾ္န္းညျ ်ိွဳင္ညၾ္န္းျဖစ္ေနည့္မ ်ိွဳန္းဆ်ိိုရင္

ၾွ်ိနွ်ိွဳင္န္းစီစဥ္ေ န္းည့္မ ်ိ န္းေညြာို ္ရ ကည်ာ္ယ္။

ခြင္်ာတရ့္ေညြသ့္

ေျ ့္င္န္း

ခ င္ေျ ့္င္န္းမ်ာ္ယ္။ ညစ္နွစ္အညြင္န္း ရညဲ့ ခြင့္ရ့္စိုစိုေ ကင္န္း့်ိိုေည့့္ ညစ့့္ောန္းမွ အ ြန္န္းအ ဲ့မခး ့ည့့္ေည့့္
ရ့္

တန္းအ ့ီန္းဆးိုန္း ို ၢ်ိွဳာ့္ေန ရ့္

တန္းအင်ာ္ဆးိုန္း ို ၢ်ိွဳာ္အ

အ ၤာ်ိ ္ေညြ သတည်ိို႔ရဲ့ ရ ်ိိုင္ခြင့န
္ ဲ႔
င္

ဌ့္နရဲ့

်ိ အ့္န္းားိုန္းအညတညတ က ဲယ္။

ည္သ့္ျ ီန္း နၾ္န္းနၾ္န္း့ောန္းမွ အ ြန္န္းအ ဲ့ မခး ့ညဲ့ ာတမ ်ိ န္းေရန္းစရ်ိို့္ာ့ကဏ့္ညစ္ခို့်ိို

င္ရွ့္န္းရွ့္န္း ့ီန္း ျမင္ရည့့္ေည့့္ သတည်ိို႔ရဲ့ အမ ့္န္းျ ၾ္သတအ့္န္းာ ္ရ့္ေညြယ့္ စေန၊ညန ၤေႏြြန႔ဲ ည်ိို့္ဆ်ိိုင္ေနရင္

့ ္ရ့္ရးိုန္းည့္ရ့့္်ိို အစ့္န္း

်ိိုန္း ်ိည္ရ့္အျဖစ္ေအ့္္ည်ိိုမ့္ညစ္ာို ္ စ္ည့္ က ဲယ္။ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘ့္ ၂၆ ရ့္ယ့္ Boxing

Day ဆ်ိိုညဲ့ အမ ့္န္းျ ၾ္သတအ့္န္းာ ္ရ့္ျဖစ္ရ့္မွ့္ အဲဒီရ့္ယ့္ စေနေန႔ျဖစ္ေနည့္ေ ့့္င့္ အဲဒကအညြ့္ ညန ၤာ့္ေန႔့်ိို
အစ့္န္း

်ိိုန္း ်ိည္ရ့္ာို ္ စ္ ကည်ာ္ယ္။ ၂၀၁၆မွ့္ ဒီဇင္ဘ့္ ၂၅ ခရစ္စမည္ေန႔ ယ့္ ညန ၤေႏြြေန႔ျဖစ္ေနျ ီန္း ၂၆ ရ့္ညန ၤာ့္ေန႔

့ Boxing day ျဖစ္ေနျ န္ည့္မ်ိို. ၂၇ရ့္ အ ကၤ ေန႔့်ိို ခရစ္မည္အစ့္န္း

်ိိုန္း ်ိည္ရ့္အျဖစ္ ာို ္ စ္ျ န္ ကည်ာ္ယ္။ ၂၀၁၇

့ ျ န္ေည့့္ာၾ္န္း ဇန္န္ကရီ ၁ ရ့္ေန႔ယ့္ နွစ္သစ့္တန္းေန႔မ်ိို႔ ရးိုန္း ်ိည္ရ့္ျဖစ္ည့္မွ့္ အဲဒီေန႔ယ့္ ညန ၤေႏြြေန႔ျဖစ္ေနည့္မ်ိို.
ဇန္န္ကရီာ ၂ ရ့္ေန႔ ညနာၤ့္ေန႔့်ိို အစ့္န္း
အစမွ့္ညင္ အစ်ိိုန္းရ့ ညရ့္န္း္င္

ိုည္ျ န္

အ ၤာန္မွ့္ မၾ္သၾ့္အာို ္သမ့္န္း၊္န္

်ိိုန္း ်ိည္ရ့္အျဖစ္ ာို ္ စ္ျ န္ ကည်ာ္ယ္။ ဒီာ်ိိုအစ့္န္း

်ိိုန္း ်ိည္ရ့္ေညြ့်ိို နွစ္ညနွစ္

့္န္း ကည်ာ္ယ္။
မ္န္းမဆ်ိို ညစ္ ည္ ၅ ရ့္ အခ ်ိန္ျ ၾ့္အာို ္ာို ္သတဆ်ိိုာွ င္ ေယ့္ာီန္းေဒန္းခြင့္ (သ်ိို႔)

ာို ္သ့္ခြင္႔အျဖစ္ ညနွစ့္်ိို အနၾ္န္းဆးိုန္း ၂၈ ရ့္ ဥ ေဒအရ ခးစ့္န္းခြင့ျ္ ွဳ

့္န္း ကည်ာ္ယ္။ အခ ်ိန္ျ ၾ့္မယိုည္ ဲ အခ ်ိန္ ်ိိုင္န္း ဲ

ာို ္မ်ာ္ဆ်ိိုရင္ာၾ္န္း ဒီသည္မွည္ခ ့္ရဲ့ အခ ်ိ န္း့ ခးစ့္န္းခြင့ရ
္ ွ်ိ ကည်ာ္ယ္။ ဒီခးစ့္န္းခြင့ယ
္ ့္ ေဆန္းခြင့္၊ မီန္းဖြ့္န္းခြင႔၊္ မီန္းေနေစ့္င့္ခြင့၊္
့ောန္းေမြန္းစ့္န္းခြင့္၊ န့္ေရန္းခြင့စ
္ ညဲ့ ညျခ့္န္းခြင့အ
္ မ ်ိွဳန္းအစ့္န္းေညြနဲ႔
ဥ ေဒအရ

ေ န္း

့္န္းည့္ ကယ္။

မၾ္သၾ့္အာို ္ရွင္မဆ်ိို

ာို ္သ့္ခြင့္ျဖစ္ည့္မ်ိို. ာို ္ငန္န္းဌ့္န့ိုမၼဏီအာ်ိို့္ ဒီ
နွစ္စဥ္ခစ
း ့္န္းခြင့ရ
္ ွ်ိညဲ့
ာို ္ာို ္ေနညဲ့

ာို ္သ့္ခြင့ရ
္ ့္ေညြည်ိိုန္းေ န္းညဲ့

အ ၤာန္န်ိိုငင
္ း

မ်ိမ်ိ္န္

မေရ့္ေ

ြန္းေစ ဲ

ာစ့္ျ ၾ့့္်ိို်ာ္ ်ိိုင္အ့္န္းာ ္ခြင့္အျဖစ္

မ္န္း၊အာို ္သမ့္န္း့်ိို

အနၾ္န္းဆးိုန္း

မျဖစ္မေနေ န္းရညဲ့

့္ ်ိိုညဲ့ ခးစ့္န္းခြင့ေ
္ ညြရ ့ ကည်ာ္ယ္။ ာို ္သ့္မ ့္န္းာ့္ည့္နဲ႔အမွ

မတ္ကဒေညြာၾ္န္း

အမ ်ိွဳန္းသ့္န္း့ န္န္းမ့္ေရန္းဌ့္န ့ီန္းယ့္

ာို ္ငန္န္းဌ့္နေညြအာ်ိို့္ရွ်ိ ့ ကည်ာ္ယ္။
ာို ္သ့္ခြင့္ေ့့္င္န္းေ့့္င္န္းေ န္းညဲ့

ိုဏ္သညင္န္းေ့ ့္္ေဇ့္ ကည်ာ္ယ္။ အမ ်ိွဳန္းသ့္န္း့ န္န္းမ့္ေရန္းဌ့္န ့ီန္းာ့္ေအ့့့္္ ္န္

့ၽြန္မအ
ဌ့္န ့ီန္းာ်ိို႔

မ္န္းည်ိိုင္န္းယ့္ အာို ္္င္္င္ခ င္န္းမွ့္ညင္

ညနွစ္ာို ္သ့္ခြင့္ ၃၅ ရ့္ ရျ ီန္း ာို ္သ့္၁၀နွစ္ေ့ ့္္ရင္ ညစ္နွစ္ ၄၁ ရ့္ ( အာို ္ာို ာ
္ ို ္ ည္ ၈ ည္ေ့ ့္္) ရည့္မ်ိ.ို
့ၽြန္မည်ိို.ဌ့္န့ ာို ္သ့္ရင့္္န္

မ္န္းေညြဆ်ိို ေယ့္ာီန္းေဒန္း်ာတာ်ိို႔ေည့္င္ မ့ိုန္န်ိိုင္ေအ့္င္ျဖစ္ေနည့့္်ိို ေညြ႔ရ ကည်ာ္ယ္။

ရးိုန္းမွ့္ ့ၽြန္မ့သ့္ ့်ိို်ာ္႔ရ င
်ိို ္ခြင့့
္ ်ိို အျ ၾ့္အ္်ာတရေ့့္င္န္းမွန္န္းမသ်ိ၊ ေျ ့္မ ရဆ်ိမ
ို ရ ဘ်ာ္ာ်ိိုသညၱ္ကညစ္ေ့့္င္မွန္န္းမ
သ်ိျဖစ္ေနစဥ္

့ၽြန္မအ

့္အရ့္ရွ်ိ့ေည့့္

ာို ္သ့္ရင့္္န္

မ္န္းညစ္ဦန္းျဖစ္ည့္မ်ိို.

ာို ္သ့္ခြင့္ေညြမ ့္န္းာန
ြ ္န္းာ်ိို႔

့ န္ေနညဲ့ ခြင့ရ
္ ့္ေညြ့်ိို ဒီဘ႑ေရန္းနွစ္မ့ိုန္မီ အျ ီန္း်ာတရဖ်ိို.ည့္္န္ရွ်ိောေည့့္ ဒီမည္ာအညြင္န္းမွ့္ ညစ္ ည္ော့့္္ ဲ
ရးိုန္းည့္ ကည်ာ္ယ္။

ာို ္ေဖ့့္္်ိိုင္ဖ့္ညစ္ဦန္းျဖစ္ညဲ့ ဘ့့္ီဆ်ိိုရင္ ေန့့္္ ၂ နွစ္စ့္အ

အစီအစဥ္ည့ ်ာတ

့္န္းျ ီန္းေန ကျ ီယ္။ ဘ့့္ီညစ္ေ်ာ့့္္ာ့္မ်ာ့္ ၂ နွစ္အညြင္န္း ်ာတ

ေ
်ိ ည့္င္ ခြင့ေ
္ ညြ့်ိို စနစ္ည့
့္န္းညဲ့ ာို ္သ့္ခြင့္ေညြအညြင္န္းမွ့္

အ်ိမ္မွ့္ ေအန္းေအန္းေဆန္းေဆန္းနွ ္ေနဖ်ိ႔၊ို အ င္ေညြစ်ိို့္ဖ႔.်ိို ေညြာၾ္န္း ကသာ်ိို အေမရ်ိ့ဖော့္္ရီဒက့်ိို ၃ ည္၊ အမ္စည့္ဒမ့္်ိို ၁
ည္ ့်ိိုားဘီ်ာ့့္်ိို ၂ ည္ စသျဖင္. အစီအစဥ္ေညြခ ာ်ိို. ခရီန္းစဥ္ေညြ့်ိိုာၾ္န္း ဘြ့့္င္ညင္ စီစဥ္
အာို ္အင္ည့္ဗ န္းေညြရဲ့ ေန့့္္ဆးိုန္းမွ့္ ေယ့္ာီန္းေဒန္းဘြ့့္င္ေညြအေ ့့္င္န္းေမန္းည့္ယ့္
ေယ့္ာီန္းေဒန္းရ့္ေညြ့်ိို

အာို ္ခန္႔ရင္

ညခကညၾ္န္း

့္န္းျ ီန္းေန ကျ ီယ္။

့်ိိုညင္စီစဥ္

့္န္းညဲ့

့်ိိုညင္ခြင့ေ
္ န္းန်ိိုင္ေအ့္င္ေမန္းည့္ျဖစ္ညဲ့အေ ့့္င္န္း ေယ့္အခိုေည့့္

့ၽြန္မသ်ိေနျ ီယ္။

4

ဒီန်ိိုင္ငးမွ့္ ဘ့္ေ ့့္င့္ေနမေ့့္င္န္းရင္ေဆန္းခြင့၊္ ့ောန္းေမြန္းရင္မီန္းဖြ့္န္းခြင့္၊ န့္ေရန္းေ ပၚရင္ န့္ေရန္း ရိုဏ့္ခြင့ေ
္ ညြ အ့ိုန္ရွ်ိေန
ကာ ့္၊ ညစ္ ည္ညစ္ ့်ိမ္

ိုမ
း ွန္အာို ္ ်ိည္ရ့္ေညြရွ်ိေန ကာ ့္ ဘ့္ေ ့့္င့္ ာို ္သ့္ခြင့ေ
္ ညြ ညနွစ္မွ့္ အနၾ္န္းဆးိုန္း

၂၈ရ့္ မေ န္းမေနရာ်ိ႔ို ဥ ေဒအရသည္မွည္

့္န္းသာဲဆ်ိိုည့္ န့္န္းာၾ္ေအ့္င္ ့ၾ့္ေည့့္ ာတသ့္န္းေညြအညြ့္ work-life

balance ဆ်ိိုညဲ့ အာို ္နဲ႔ မ်ိသ့္န္းစိုဘ္ ဘ့္ၾီသ့္်ာ့္ဖ်ိို႔၊ စ်ိည္ေရ့့္်ိို်ာ္ က့ န္န္းမ့္ေစဖ်ိ႔ို အန့္န္း်ာတဖ်ိို႔ ည့်ာ္ာ်ိိုအ ္ာ်ိို႔
ဆ်ိိုည့့္်ိို ေညြ႔ရ ကည်ာ္ယ္။ ့ၽြန္မာ်ိို ညစ္ ည္ ၅ ရ့္ အခ ်ိန္ျ ၾ့္အာို ္ာို ္ညဲ့ အ်ိမ္ေ
စေနညန ၤေႏြြေညြဆ်ိိုည့္

့်ိစၥမ ့္န္းေျမ့္င္ာတည်ိို႔ေဘ့္င္မွ့္

အျမဲ့ိုန္ဆးိုန္းသြ့္န္းညည္စျမဲမ်ိို႔

အ်ိမ္မွို့်ိစၥ၊

ာို ္သ့္ခြင့္ရ့္ေညြမွ ဲ

့္င္ရွင္မညစ္ေ်ာ့့္္အညြ့္

္်ာ္ျခမ္န္းခ ့္ျ ွဳည္၊ာတမွိုေရန္းေ

့ၽြန္မအညြ့္

ြာီ့မ့္မ ့္န္းစြ့္နဲ႔

ည့်ာ့္အန့္န္း်ာတအ န္န္းေျဖရညဲ့

ရ့္၊

့်ိို်ာ္ာို ္ခ င္ည့္ေညြ ာို ္ခြင့ရ
္ ညဲ့ရ့္ေညြျဖစ္ေနည့္ ကယ္။ ့ၽြန္မယ့္ ့်ိို်ာ္ရရွ်ိညဲ့ ာို ္သ့္ခြင့ေ
္ ညြ့်ိို ညစ္ာမွ့္ ၂ ရ့္
အ်ိမ္မွ့့္ို ္ျ ီန္းစ့္ေရန္းဖ႔န
်ိို ဲ႔

့ န္ရ့္ေညြ့်ိို

ခရီန္းသြ့္န္းဖာန္န္း

ဖ်ိို.

အသးိုန္းျ ွဳ ကည်ာ္ယ္။

ဒီာ်ိိုနဲ႔

အ ၤာ်ိ ္ည်ိို.ည်ိိုင္န္းျ ၾ္မွ့္

အမ ့္န္းနၾ္န္းညတ မ်ာတမေနရ ်ာတေနရညဲ့ ေယ့္ာီန္းေဒန္းခြင့္ စြမ္န္း ့့္န္းနဲ႔ ျမန္မ့္မောန္းညစ္ေ်ာ့့္္ရဲ့ အ ၤာ်ိ ္ည်ိို႔ည်ိိုင္န္းျ ၾ္မွ့္
စီန္းရီန္းေခြ ့ီန္း

ြ့္ာ့္န်ိိုင္ခဲ့ည်ာ္ေ က႔ောယ္။

အစ့္န္းေ့့္င္န္းစ့္န္းရရင္ ခ စ္ညသ
ဲ့ တေညြ့်ိို သည်ိရည်ာ္ဆ်ိိုညဲ့အည်ိိုင္န္း ့်ိို်ာ့္ဇ့္ည်ိေျမ့်ိို
့ညဆင့္ ျ န္ာွမ္န္း ့ၾ့္ညဲ့အခက
္န္

န်ိင
ို ္ငးေရန္းစနစ္အေျ ့္င္န္းအာဲေညြ ့့္န္း

မ္န္းေညြရဲ့ဘ္ေညြယ့္ ့ၽြန္မည်ိို႔ေခည့္ာ်ိိုမယိုည္ေည့့္ဘဲ

ို ၢာ်ိ့ာို ္ငန္န္းေညြမွ့္

ော့ာ့္ ့ၾ့္ညဲ့အခက

ဒီ

့္န္းညဲ့ ၊ ျ င္ဆင္ျဖၾ့္စြ့္

့့့္ြ်ာ္ေစ့္င့္ေရွ့့္္ဖ႔်ိို

ည့္္န္်ာတ

့္န္း ့ညဲ့၊

ာႊည္ေည့္္အမည္မင္န္းမ ့္န္း ့မၻ့္ရြ့္ စ့္ ့ၾ့္ည်ိို့္ ့ီန္း
့်ိို်ာ္ျ ၾ့္်ိို်ာ္ရြ့္အညြ့္ ်ာတငင္ျ ီန္း ဒီ
ို ၢာ်ိ့ာို ္ငန္န္းမွ့္

ာွာွ

္န္

ေခကင္န္းေ ကင္န္းစၾႊန႔ၾ
္ ႊန္႔

ို္ကစညာတာတနဲ႔

တန္း ဲေခက့္္င္ေမႊျ ီန္း သတမ ့္န္းရြ့့္ Good Practice

မ္န္းေညြ

အ့့္အ့ြ်ာ့္်ိို

္မ္န္းနၾ္န္းဖြ်ာ္ရ့္ ျမင္ေညြ႔ေနရ ကည်ာ္ယ္။
သေဘ့္

ည့္္န္ရွ်ိညဲ့

ျ ၾ္သတေညြအ့္န္းားိုန္း့်ိို
ေညြ့်ိို

့္ ်ိိုအာို ္ာို ္ဖ်ိို. ည်ိို့္ညြန္န္းာ်ိို ကည်ာ္ယ္။

ာို ့
္ ်ိိုင္ေန ့ညဲ့

ဥ ေဒမွ့္ က္င္ေနေ မ်ာ့္

ဲ

့္န္း ညဲ့ ျမန္မ့္န်ိိုင္ငး

့္ ်ိိုျ ီန္း ျ ၾ္သတ့်ိို့့့္ြ်ာ္ေစ့္င့္ေရွ့့္္မွိုေ န္းန်ိိုငည
္ ဲ့

ဥ ေဒေညြျဖစ္ဖ႔်ိို ာ်ိိုေနေသန္းည်ာ္ဆ်ိိုည့့္်ိို ျ ၾ္သတညစ္ေ်ာ့့္္ရဲ့ အျမင္န႔ဲ ေညြ႔ရ ကည်ာ္ယ္။
ဥ ေဒေညြျ ွဳျ ီန္း

ာို ့္်ိိုင္ေန ့ညဲ့

ဥ ေဒအ့့္အ့ြ်ာ္ေအ့့္္ မတအ့္န္းျဖင္႔ေရ့့္္ေနျ ီ

ဆ်ိိုည့့္်ိို ေညြ႔ရာ်ိို႔ ္မ္န္းသ့္ရ ကည်ာ္ယ္။ ဒကေ မ်ာ့္ာၾ္န္း အသစ္ေရန္းဆြဲ
အာို ္သမ့္န္းဆ်ိိုင္ရ့္ဥ ေဒေညြ့်ိို

အြန္ာ်ိိုင္န္းျ ညင္န္းေ က့့္ောန္း

ဲ

အေျခခးအာို ္သမ့္န္းာည
တ န္န္းစ့္န္းေညြရဲ့ဘ္အညြ့္ေည့့္

အမွန္ည့်ာ္ခးစ့္န္းရဖ်ိ႔ို

ဒကယ့္ဘ့္ေ ့့္င့္ာဲဆ်ိိုေည့့္

အမ ့္န္း ့ီန္းာ်ိိုေနေသန္းည်ာ္ဆ်ိိုည့့္်ိို

ျမန္မ့့္ာတ႔အဖြ႔အ
ဲ စၾ္န္းအညြင္န္း

အရ်ိိုန္းစြေ
ဲ နညဲ့

့္န္းအျမင္ေ ့့္င့္ာ်ိို႔ဆ်ိိုရ ကမ်ာ္ယ္။ Capitalism ဆ်ိိုညဲ့ ‘အရင္န္းရွင္္ကဒ’ယ့္ ည့်ာ္ေည့့္ ့ၽြန္မည်ိို႔ျမန္မ့္ျ ၾ္မွ့္
့ီန္း့်ိို

ည့်ာ့့္်ိို

ြန္န္း့့္န္း ကည်ာ္ယ္။ ျမန္မ့္ျ ၾ္မ့္ွ

အရွင္သခင္ျဖစ္သြ့္န္းေည့့္ည့္ က ဲယ္။

ဘ်ာ္ာ်ိိုမွအရွင္သခင္

ျဖစ္မသြ့္န္းန်ိိုင္ ကဘတန္းယ္။

သည်ိ

ျမန္မ့္ျ ၾ္မွ့္

့္န္းခဲ့မ်ိည့္ ကယ္။

့ညၾ္န္း့
ၾ့္သြင္န္းျ ဌန္န္း

အရင္န္းအနွီန္းရွ်ိာ်ိို႔

အ ၤာန္မွ့္ေည့့္

ဒီ့ြ့္ယ့္ခ ့့္်ိို

အခိုေခည္မွ့္

့ၽြန္မယ့္

အာို ္သမ့္န္းခန္႔

အရင္န္းအႏြွီန္းရွ်ိာ်ိို႔

အ ၤာန့္်ိိုေရ့့္္ျ ီန္း

ို ၢာ်ိ့ာို ္ငန္န္းေညြ့ အေျခခးအာို ္သမ့္န္းေညြယ့္

အ့့္အ့ြ်ာ္မဲ့ျဖစ္ေနခဲ႔ည့္မ်ိို႔
့္န္းေသ့္္ာၾ္န္း

စီန္း ြ့္န္းေရန္းာို ္ရင္၊

သတည်ိို႔ယ့္

အခိုေခည္မွ့္
အရ်ိိုန္းစေ
ြဲ နညဲ့

စီန္း ြ့္န္းေရန္းာို ္ာ်ိို႔
သ်ိ ္မ ့့္ခင္မ့္ွ ဲ

ယ်ိိုန္းေရွန္းေရွန္း ေ္သဏီ

သတည႔ရ
်ိို ဲအခြင့အ
္ ေရန္းေညြ့်ိို

်ာဥ္ေ့ န္းမွိုအေညြန္းအျမင္အရ

့္န္းန်ိိုင္ရင္

ဥ ေဒေညြမ့္ွ

မ်ိမအ
်ိ ခြင့အ
္ ေရန္းေညြ့်ိို

ရ်ာတရေ့့္င္န္းမွန္န္းမသ်ိန်ိိုင္သာ်ိို အရွင္သခင္စ်ိည္္င္ အာို ္ရွငဆ
္ ်ိိုသတေညြ့ာၾ္န္း ေ န္းရေ့့္င္န္းမွန္န္းမသ်ိ ့ ကဘတန္းယ္။
့ၽြန္မယ့္ ျမန္မ့္ျ ၾ္မွ့္ အာို ္သမ့္န္း
သတည်ိို႔ေညြဘ်ာ္ော့့္္

ိုရဲ့ဘ္ ဘ်ာ္ော့့္္ည်ိိုန္းည့္ေနျ ီာဲ၊ ဥ ေဒအရေ န္းအ ္

်ိသ်ိျမင္န့္န္းာၾ္ ့သာဲ၊

ည့်ာ္ာ်ိို့္န့္ ့ရဲ့ာ့္န္းဆ်ိိုည့့္်ိို

သ်ိန်ိိုင္ဖ႔်ိို

အာို ္ရွင္ေညြ့ေရ့္

နီန္းစ ္ရ့္ေညြ

ဲ့

ြ့္ရမ်ာ္ာ်ိို႔ န့္န္းာၾ္

့္န္းသာ်ိို အ

ၾ္ခ ွဳ ္စ့္ရို္
း န္

ည့်ာ္အျ ၾ့္အ္ေ န္းရဲ့ာ့္န္း၊

အာို ္သမ့္န္းအာႊ့္စးို ကေအ့္င္

ဖိုန္န္းဆ့္အင္ည့္ဗ န္း ့ၾ့္ ကည်ာ္ယ္။ အမ ်ိွဳန္းသမီန္းောန္းညစ္ေ်ာ့့္္ဆ်ိို သတအ်ိမ္ေ

့္န္းညဲ့ ရ ်ိိုင္ခြင့ေ
္ ညြ့်ိို
ဥ ေဒ့်ိို

ရွ့္ေဖြေရြန္းခ ်ာ္ျ ီန္း

့္င္ျ ွဳရင္ ့်ိ်ာ
ို ္္န္ရွ်ိရင္ ာို ္ေနညဲ့အာို ့္

မ္န္းောန္းညစ္ဦန္း့ေည့့္ ့ၽြန္မ ေမန္းညဲ့ ခြင့္ေညြ့်ိို ဘ့္ညစ္ခိုမွ

မသ်ိရွ့္ ကဘတန္းယ္။ ေန့့္္ညစ္ေ်ာ့့့္္ေည့့္ အရင္ာ်ိိုမယိုည္ေည့့္ေ ့့္င္န္း၊ စ့္ရို့
း ်ိို ာတမွို္န္

မ္န္းဌ့္န့ ာ့္ေယ့္ေျ ့္ာ်ိို.

ခးစ့္န္းခြင့ေ
္ ညြသ်ိရသာ်ိို ေဆန္းခြင့္၊ မီန္းဖြ့္န္းခြင့္ေညြရေနျ ီျဖစ္ေ ့့္င္န္း ိုဏ္်ာတ္မ္န္းေျမ့့္္စြ့္ေျ ့္ျ

ကည်ာ္ယ္။ ့ၽြန္မ့
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ာို ္သ့္ခြင့္ဆ်ိိုည့့္်ိိုေမန္းေည့့္ သတ မသ်ိေ မ်ာ့္ ေရွ့္င္ညခင္ခြင့ရ
္ ွ်ိေ ့့္င္န္း၊ သ့္ေရန္းန့္ေရန္းေ ပၚရင္ မန္ေန ့္ဆီန့္န္းာၾ္မွိုနဲ႔
်ာတာ်ိို႔ရေ ့့္င္န္း ္မ္န္းေျမ့့္္စြ့္ေျ ့္ရွ့္ ကည်ာ္ယ္။ ့ၽြန္မယ့္ သတေျ ့္ညဲ့ န့္န္းာၾ္မွိုဆ်ိိုညဲ့ စ့့္န္း့ောန္း့်ိို သည်ိ

့္န္းာ်ိို့္မ်ိ က

ည်ာ္ယ္။ ေန့့္္ညစ္ေ်ာ့့့္္ေည့့္ ေနမေ့့္င္န္းာ႔်ိို အာို ္ ့္ရင္ ညေန႔့်ိို ဘ်ာ္ော့့္္ဆ်ိိုျ ီန္း ာစ့့္်ိို ရ့္နဲ႔စ့္န္းညဲ့
အခ ်ိွဳန္း့ ေငြ့်ိို အျဖည္ခးရ ကသညဲ့ယ္။ အင္ည့္ဗ န္းခးရသတေညြ
ခြင႔ေ
္ ညြအ့္န္းားိုန္း့်ိိုသ်ိေနသာ်ိို

ဲ ညစ္ေ်ာ့့့္္ေည့့္

တန္း

ာ့္ရွ်ိျမန္မ့္ျ ၾ္အာို ္သမ့္န္းဥ ေဒ ကခးစ့္န္းခြင့ေ
္ ညြ့်ိို

တန္းျခ့္န္းျခ့္န္း ့ၽြန္မေမန္းညဲ့ ခးစ့္န္း
သတ႔အာို ္မွ့္အျ ၾ့္အ္

ရေန

ေ ့့္င္န္း့်ိို သ်ိရညဲ့အခက ့ၽြန္မယ့္ သတ႔အာို ္ရွင့္်ိို စ်ိည္္င္္စ့္န္းသ့္ြ န္း ကည်ာ္ယ္။ သတ.အာို ္ရွင္ယ့္ ့ၽြန္မသ်ိညဲ့ အျ ၾ္
ျ ၾ္ဆ်ိိုင္ရ့္ေရနး့ိုမၼဏီ ့ီန္းညစ္ခို့

္န္

မ္န္းေယ့္င္န္းညစ္ဥန္းီ ျဖစ္ေ ့့္င္န္း

သ်ိရညဲ့

အခကမွ့္ေည့့္ ေအ့္္ဒကေ ့့္င့့္်ိိုန္းာ်ိို.

အေျဖရသြ့္န္း ကေည့့္ည်ာ္ယ္။
ဒီ မ်ိို့္ခရ်ိိုဆ့္ေဗန္း (micro survey) ်ိစ်ိေ့ြန္းစစ္ညမ္န္းောန္းယ့္ ျမန္မ့္ျ ၾ္အာို ္သမ့္န္းအ့္န္းားိုန္း ဥ ေဒရဲ့ အ့့္အ့ြ်ာ့္်ိို
ည့်ာ္ခးစ့္န္းရဖ်ိို႔ ညေျ န္းၾီခးစ့္န္းရဖ်ိို႔ ည့္္န္ရွ်ိသတေညြဘ့္ာို ္ရမာဲဆ်ိိုည့့္်ိို မီန္းေမ့္င္န္း
awareness ဆ်ိိုညဲ့ သည်ိ
ျဖစ္ရင္
်ိ

ကည်ာ္ယ္။

မဆးိုန္းာို ္ရမွ့့္

့္န္းသ်ိျမင္န့္န္းာၾ္ေစမွို ကယ္။ မ်ိမယ
်ိ ့္အာို ္ရွင္ျဖစ္ရင္ ေ န္းအ ္ရမ်ာ့္ မ်ိမ်ိရဲ့ည့္္န္၊ အာို ္သမ့္န္း

မ်ိမ်ိရရမ်ာ့္ရ ်ိိုင္ခြင့ေ
္ ညြ့်ိို

စီမးခ ့္ေညြ၊

်ိိုန္းျ

့မ္ န
်ိ ္န္းေညြန႔ဲ

ာွၾ္န္းေနောွေအ့္င္န္းျမင္န္းေဇ့္င္န္းမ့ န္ ျ ၾ္သတအ့္န္းားိုန္းန့္န္းာၾ္သ်ိျမင္ာ့္ေအ့္င္

စညင္ျ ီန္း

ဥ ေဒအည်ိိုင္န္း

မာ်ိို့္န့္ညဲ့

အာို ္ရွငေ
္ ညြ့်ိို

ဥ ေဒေ ့့္င္န္းအရ

်ိေရ့့္္ေရ့့္္အေရန္း်ာတေ န္းမွသ့္ အာို ္သမ့္န္း့်ိို ဥ ေဒေ ့့္င္န္းအရ ့့့္ြ်ာ္ေစ့္င့္ေရွ့့္္မွိုျ ွဳရ့္ေရ့့္္ ကမ်ာ္ယ္။

အာို ္ရွင္ အာို ္သမ့္န္း့်ိစၥေညြမွ့္ ည့္္န္ရွ်ိသတေညြယ့္ ့့္န္းေနည်ာ္ဆ်ိိုညဲ့ အေနအ
ေညြ႔ရ ကည်ာ္ယ္။ ဒကယ့္
်ာိုန္သတင်ာ့္်ိို

့္န္းမ ်ိွဳန္း့်ိို ္မ္န္းနၾ္န္းဖြ်ာ္ရ့္ ေည

ျခေသၤနဲ့ ်ာိုန္သတင်ာ့္်ိစၥမွ့္ အစ့္န္းခးရမ်ာ့္ ်ာိုန္သတင်ာ္ ့့့္ြ်ာ္ေ န္းရမ်ာ့္အစ့္န္း ျခေသၤ့ ့ီန္း

ေခကင္န္း့

အ့့္အ့ြ်ာ္မဲ႔ျ ၾ္သတ့်ိို

စစ့္န္းမာ့္န္း

ေျခ့စစ့္န္းမာ့္န္း

ၾွ်ိန်ိိုင္န္းေ န္းေနည့္နဲ႔ညတေနျ ီန္း

့့့္ြ်ာ္ေစ့္င့္ေရွ့့္္ေ န္းရမွ့္ ကာ့္န္းဆ်ိိုည့္

မ်ိမ်ိရဲ့

ည့္္န္ယ့္

န့္န္းမာၾ္ ့ည့့္်ိိုျမင္ေညြ႔ေနရ ကည်ာ္ယ္။

ျမန္မ့္ျ ၾ္မွ့္ အာို ္ရွငအ
္ ာို ္သမ့္န္းအရ်ိိုန္းစေ
ြဲ နညဲ့အျမင္အရေရ့္၊ အရင္န္းရွင္္ကဒည့်ာ္
အာို ္သမ့္န္း့ ည်ိိုင္မွ ာို ္မ်ာ္ဆ်ိိုရင္ေည့့္ ့ၽြန္မည်ိ႔ျို မန္မ့္ျ ၾ့္ အာို ္သမ့္န္း

ြန္န္း့့္န္းေနညဲ့ အေျခေနအရ က

ိုယ့္ ဘ်ာ္ေည့့္မွ အ့့္အ့ြ်ာ္ရ

ေည့့္မွ့္မယိုည္ ကဘတန္းာ်ိို႔ ေျ ့္ ကရေစယ္။
့ၽြန္မည်ိို.ျမန္မ့္န်ိိုင္ငးမ့္ွ

အခိုဆ်ိိုရင္

အ့တအၾီာ်ိိုအ ္သတေညြ့်ိို
စညင္အ့္န္းေ့့္င္န္းာ့္ျ ီန္း

့ောန္းင်ာ္ေညြ၊

ာတ႔အဖြ႔အ
ဲ စၾ္န္း့
ည့္္န္ရွ်ိသတ

ျ ၾ္သ႔တ

သ့္ ့ီန္းရြ်ာ္အ်ိိုေညြ၊

မသန္မစြမ္န္းေညြ

့့့္ြ်ာ္ေစ့္င့္ေရွ့့္္ရမ်ာ္ဆ်ိိုညဲ့
ဘ႑့္စ့္န္း

အ့ြ်ာ့္်ိိုခးစ့္န္းရရွ်ိဖ်ိို႔

ည့်ာ္ည့္္န္ရွ်ိသတမွ့္

ျမန္မ့္ျ ၾ္အာို ္သမ့္န္း
ဘ်ာ္န်ိိုင္ငး့်ိို

ို့်ိို်ာ္စ့္န္း

ေ့ ့္္ျ ်ိွဳ့္မ်ာ္၊

့ န္ည့္ေညြမမီရင္ေန ကေစ
ျမန္မ့္ျ ၾ့္ အ

‘ေစ့္င့္ ့ၾ့္’

ဘ်ာ္န်ိိုင္ငး့်ိို

အဘည်ိို႔့ြီန္းည်ိို႔ရ်ာ္၊

ျ ၾ္သတ႔ဘ႑ေငြစ့္န္း
ော့္္နဲ႔

ဘ်ိာ ္ေျ ့

ည့္္န္သ်ိမွို

ိုျဖစ္ျ ီန္း

ည့္္န္်ာတမွိုေညြ

သတည်ိို႔ေညြ ဥ ေဒရဲ့အ့့္

အာို ္သမ့္န္း္န္မင္န္းၾႊန္မင္န္းမ ့္န္းျဖစ္ ကေ ့့္င္န္း

ာွမ္န္းေအ့္္ာ်ိို့္ရ ကည်ာ္ယ္။

အမီာ်ိို့္မ်ာ္

အ့္န္းနၾ္န္းသတ

အေညြန္းအေခပၚအ့ င့္အ ့းေညြ

္န္ ့ီန္း္န့္ောန္းမ ့္န္း့

ာို ္ာ့္ခ ်ိန္မွ့္ အေမ႔ော ့္႔ခးေနရေသန္းညဲ့ အို ္စိုညစ္စို့ေည့့္ အေျခခးအာို ္သမ့္န္း

စညဲ့

ေ ့ြန္းေ ့့္္ေန ့ညဲ့

ဒ်ိို.ျ ၾ္ ့ီန္း

့်ိို

ဘ်ာ္နွစ္မွ့္

အစ်ိိုန္းရ ို ၢ်ိွဳာ္ ့ီန္းမ ့္န္း့်ိိုာၾ္န္း

ဆတရွီာ်ိ ္သမ့ောန္းရရွ်ိညဲ့

ဥ ေဒအ့့္အ့ြ်ာ္နဲ႔

ၾ္ခ ွဳ စ
္ ့္ရးိုအာို ္သမ့ောန္းရရွ်ိညဲ့ ဥ ေဒအ့့္အ့ြ်ာ့္်ိို ဲ ရေအ့္င္မွီေအ့္င္ျ ်ိွဳင္ေစခ င္ ကည်ာ္၊

န်ိိုင္ငးေရန္းဆ်ိိုည့္ ာို ္ညည္ရင္ ့ိုသ်ိိုာ္အ ့ီန္း ့ီန္းရ ကည်ာ္ာ်ိို႔ ျ ၾ္သ႔အ
တ ့ ်ိွဳန္းေမွ ့္္ နွ်ိွဳန္းေဆ့္္ာ်ိို့္ရင္န္း ျမန္မ့္နွစ္သစ္ ၁၃၈၀
့စျ ီန္း

ျမန္မ့္ျ ၾ္အာို သ
္ မ့္န္းအ့္န္းားိုန္း

်ိိုမ်ိိုေ့့္င္န္းမြန္ညဲ့ဘ္သစ္ညစ္ခိုရရွ်ိနင
်ိို ္ ကေစာ်ိို႔

ဆိုမြန္ေ့့္င္န္းနွင့အ
္ ညတ

ဘ်ိာ ္ျ ၾ့္ အီစည့္ာ့္ေဆ့္င္’ဥ’့ောန္းအျဖစ္ ဒီေဆ့္င္န္း ကန္း့်ိို ်ိို႔ေ န္းာ်ိို့္ ကည်ာ္ယ္။
စ့္ဖည္သတမ ့္န္း့်ိိုောန္းစ့္န္းာ ့္
ျမသဥဥာီႏြြ်ာ္
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